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NOVETATS
FENT PAÍS (en línia)
Web d’experiències a tot el territori de Catalunya, per a tu o per regalar amb un codi de descompte exclusiu de CCOO.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/fent-pais-experiencies/ 

GALP ENERGIA 
Nou descompte fins al 30 de juny!
Fins al 30 de juny del 2022, descompte de 8 cèntims/litre a tots els combustibles (en lloc dels 6 cèntims/litre que
se’ns aplicava), 4 cèntims/litre en GLP, 3 cèntims/litre a Balears i 7 cèntims/litre a les estacions de servei de Portugal. 
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/galp/

ACTIVITATS 
B THE TRAVEL BRAND
Circuits exclusius de CCOO per a l’estiu 2022 amb sortida des de Barcelona en vol directe. Per saber-ne més, cal enviar un correu electrònic o 
trucar a les oficines indicades. Vegeu-ne més informació a: https://www.ccoo.cat/descomptes/b-the-travel-brand-madrid/

POBLE ESPANYOL
Dues experiències noves al Poble Espanyol: Una galàxia molt llunyana i Jurassic Jones Adventure, amb preu especial per a persones afilades a 
CCOO. Més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/poble-espanyol/ 

PORT AVENTURA WORLD (Vila-seca)
Descompte de 10 € en la compra d’una entrada d’adult, júnior o sènior d’un dia per a Port Aventura Park. Entrada vàlida per al mateix dia en 
què es presenti el carnet a les taquilles.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/portaventura-park-world/

CALDEA ANDORRA CENTRE TERMOLÚDIC 
Descompte del 15 % sobre tots els serveis realitzats al Centre Termolúdic i el Centre Wellness Inúu de Caldea (excepte restauració i botigues) i 
adquirits a la seva web. Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/caldea-andorra-centre-termoludic/

ALLOTJAMENTS (actualitzacions)
CENTRE DE VACANCES DE MORILLO DE TOU (Osca)
Descompte del 14 % sobre les tarifes d’allotjament per a l’afiliació de CCOO i ofertes especials. 
Més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/centre-de-vacances-de-morillo-de-tou/

PARADORES DE TURISMO
Descompte del 15 % tot l’any a la tarifa “Parador”. 
Més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/paradores-de-turismo/

BARCELÓ HOTEL GROUP
Nou descompte del 12 % per a l’afiliació de CCOO.
Per ampliar informació, consulteu: www.ccoo.cat/descomptes/barcelo-hotels-resort/

ALTRES DESCOMPTES
ETICOP PSICOTÈCNICS (en línia)
Ofereix serveis de cursos de psicotècnics en línia per a les diverses oposicions ofertes per l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Policia Local. 
Descompte de fins a un 55 %. Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/eticop-psicotecnicos-on-line/ 

WECLOUT (en línia)
10 % de descompte per a l’afiliació de CCOO.
Venda en línia de roba, sabates i accessoris.
Més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/weclout-on-line/

OSTEOBAIX
Centre de fisioteràpia, osteopatia, nutrició, acupuntura i entrenament personal.
Descompte per a l’afiliació de CCOO del 10 % sobre els preus. 
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/descomptes/osteobaix/

INSTITUTS ODONTOLÒGICS IOA
Fins a un 25 % de descompte per a l’afiliació de CCOO.  
Per a més informació, consulteu: www.ccoo.cat/descomptes/clinica-instituts-odontologics/

MONTSERRAT LOLO GÓMEZ - CMEDIC TERÀPIES NATURALS
Elixirs florals, naturopatia, acupuntura, reflexologia i dietètica.
15 % de descompte per a l’afiliació de CCOO.
Més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/montserrat-lolo-gomez-cmedic-terapias-naturales/

INFODESCOMPTES  - novetats de maig del 2022 i més propostes
Per accedir als avantatges, cal consultar prèviament les condicions de cadascuna de les ofertes.
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